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Hol bujkált 160 millió? 
Az. ördög a részletekben 

bújik meg! — fogadták meg 
tegnap az intést a város-
atyák A másfél hónappal 
ezelőtt visszadobott költség-
vetés újratárgyalása ugyan-
is nem ment olyan simán, 
mint azt sokan gondolták A 
városi tanács ülését vezető 
Müller Józsefné elnökhelyet-
tes most is hagyta, hogy 
parttalanná szélesedjen a 
vita, így nem is csoda, hogy 
ismét jó öt órát elvitatkoz-
tak azon, milyen is legyen 
a túlélés költségvetése. A 
város pénzügyi „menetrend-
jét" több ponton is átdol-
gozták. A leglényegesebb, 
hogy a mostani dokumen-
tumban 160 millió forinttal 
több bevétel szerepel, mint 
az előzőben. Hogy hol buj-
kált eddig ez a nemi is kis 
összeg? Noss vészhelyzetben, 
úgy látszik, még mindig le-
het(ne) lyukakat találni a 
tervezésben. Két szegedi ta-
nácsi vállalat — a vízművek 
és az SZKV — okozott sú-
lyos fejtörést a tervezőknek. 
A „vizesek" ez alkalommal 
nem kapták meg a pluszban 
kért több mint tízmillió fo-
rinté- támogatást. Nem igy 
az SZKV. ők: ugyan száz-
milliós többletre nyújtottak 
be igényt, amiből közös 
megegyezéssel 62 lett. így is 
több járatot kell ritkítani, 
egyeseket megszüntetni. 

Nagy vitát kavart a Sze-
ged SC kérése, ök 12 mil-
lió forintért szeretnék tarta-
ni a markukat, hogy ne bé-
nuljon meg Szeged verseny-
sportja. 

— A kérés magában elfo-
gadhatatlan! Pontos pénz-
ügyi számadást készítsenek, 
hiszen elég sok mendemon-
da jár a városban, a spor-
tolók hatalmas fizetéseiről, 
prémiumairól — vetette 
közbe az egyik tanácstag. 
Müller Józsefné megjegyez-
te. hogy az egyesület nem 
köteles bepillantást engedni 
a tanácsnak pénzügyeibe, de 
a támogatás feltétele min-
denképpen az; tiszta képet 
kapjanak, hogyan is áll a 
Szeged SC kasszája, és mi-
re kell a kért pénz. A város-
atyákat a lépcsősoron álló 
sportolók „tiltakozása" sem 
hatotta meg. A döntés: ala-
pos vizsgálat után újra tár-
gyalják az ügyet. 

Hasonlóan nagy vihart 
kavart az az előterjesztés, 
hogy szüntessék meg az alig 
egy esztendeje alapított sze-
gedi ifjúsági irodát. 

— Az az egymilliói-két-
százezer forint, ami erre el-
megy, csepp a tengerben. A 
nehéz helyzetben mindenki 
az ifjúságon szeretne spó-
rolni, ez ellen tiltakozunk 
— mondta Csányi Zoltán, a 
Szefisz képviselője. Végül 
úgy döntött a testület, egye-
lőre marad az iroda. Üjból 
és újból napirendre kerülő 
téma, a JATE-nak eladott 
volt megyei pártbizottsági 
épület „utóélete". Pontosab-
ban az, hogy az egyetem a 
megállapodásban szereplő 54 
millió forintot mind a mai 
napig nem fizette ki a ta-
nácsnak. Gyimesi József 
társadalmi tanácselnök-he-
lyettes a v b nevében azt ja-
vasolta. lépjen, vissza a ta-
nács a szerződéstől, és pia-
ci áron értékesítse az épü-
letet. Ekkor állt föl Tóth 
Károly, aki bejelentette, 

tudomása szerint a pénz át-
utalására ma intézkedtek a 
minisztériumiján. Hiszen a 
megígért vételár eddig is 
megvolt — elkülönítve — 
Budapesten, szerinte politi-
kai okok miatt vártak a 
számla kiegyenlítésével. 

Kora délután, amikor a 
költségvetést kellett meg-
szavazni, már az is felme-
rült, hogy — az időközben 
elszállingózott tanácstagok 
miatt — nem is határozat-
képes a testület. Végül há-
rom tartózkodással, „csiko-
rogva" ugyan, de mégiscsak 
működésbe lépett a szavazó-
gép. Van költségvetése Sze-
gednek. ha nem is hibátlan, 
de legalább arra alkalmas, 
hogy működni tudjon a vá-
ros — lélegeztek fel a ta-
nácstagok. 

Sok egyéb mellett tegnap 
döntöttek arról is, hogy máj ' 
jus 21-én. Szeged napján, 
hárman vehetik majd át a 
díszpolgári címet: Buday 
György grafikusművész, 
Straub F. Brúnó akadémi-
kus és Varga Mátyás díszr 
lettervező. 

(rafai) 
* 

Az elhúzódó tanácsülés 
végén interpellációk han-
goztak el. Az egyikkel 
Márton György tanácstag 
összeférhetetlenségi in-
dítványt tett Csonka Ist-
ván volt városi tanácsel-
nök ellen. Az interpelláció 
szövegét — hely hiányá-
ban — hétfői számunkban 
közöljük. 

Nagy László felvitele 
Pillanatkép: Szeged, 1990. március 30. — Rákóczi tér 
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A területi választási bizottság közleménye 

UM mm •• • mm • 
Köszönjük 

A Csongrád Megyei Területi Választási Bizottságban 
részt vevő pártok köszönetüket nyilvánítják a választások 
lebonyolításában részt vevő tanácsi dolgozóknak és társa-
dalmi munkát végző állampolgároknak áldozatos munká-
jukért. A területi választási bizottság tisztelettel szól arról, 
hogy a megye választópolgárai a választás napján a sza-
bad választások szelleméhez igazodó magatartást tanúsí-
tottak. Méltósággal, megfontoltan és őszinte várakozással 
a jövő iránt járultak az urnák elé. Bízunk abban, hogy 
április 8-án hasonló felelősséggel élnek állampolgári jo-
gaikkal. 

Hazafias Választási Koalíció, Szabad Demokra-
ták Szövetsége, Magyar Néppárt, Magyar Szo-
cialista Munkáspárt, Fiatal Demokraták Szövet-
sége, Magyar Demokrata Fórum, Magyar Szo-
cialista Párt, Független Kisgazda, Földmunkás 
és Polgári Párt, Agrárszövetség, Magyarországi 

Szociáldemokrata Párt, Kereszténydemokrata 
Néppárt 

Levelek és röplapok 

Újra kötelező felelősségbiztosítás? 

Veszélyközösség 
Ez évben először gyűlt 

össze a Szegedi Közlekedés-
biztonsági Tanács tanácsko-
zótestülete, melyen a Hun-
gária Biztosító megyei fiók-
jának igazgatója is részt 
vett. 

A tájékoztató jellegű be-
számolókból, a baleseti és 
biztosítási statisztikákat 
elemezve kiderült: se útja-
ink többsége, se gépjármű-
parkunk nem felel meg a 
követelményeknek, de ezt a 
közutakon közlekedők a 
legkevésbé sem veszik fi-
gyelembe. Közlekedési mo-
rálunk tragikus és kiábrán-
dító. Az ittas vezetés, az el-
sőbbség meg nem adása, 
vagy a szabálytalan irány-
változtatások mellett egyre 
szaporodnak a cserbenha-
gyásos gázolások. 

Az 1988-as évhez képest 
tavaly 34-ről 55-re nőtt a 
halálos kimenetelű, 259-ről 
315 ro a súlyos. é s 249-ről 
3 t r,» i .:. >i sérüléssel 
járó b i i lek száma me-

énkben. A S.-rged bclte-
i : Tt. >t balesetek 
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A Hungária Biztosító 1989-
ben 114 millió forintot volt 
kénytelen kártérítésre köl-
teni, azaz 34 millióval töb-

bet, mint egy évvel koráb-
ban. 

A kifizetett biztosítási ősz-
szegek növekedésének kö-
szönhetően 1990 júliusában, 
de legkésőbb a jövő év ele-
jén újra be kívánják vezet-
ni a kötelező felelősségbiz-
tosítás rendszerét, amely 
gépkocsinként és évente 
várhatóan 5 ezer forintos be-
fizetésre kötelezi majd a 
gépjárművezetőket. Ezt a 
Nyugat-Németországban be-
vált „bónuszos" rendszerrel 
kombinálják majd. Ennek 
következtében a balesetmen-
tesen vezetők befizetései 
csökkennek, mig a balesetet 
okozóké nőni fognak. 

A jelen gazdasági körül-
mények között a közutak, 
illetve a növekvő, de egyre 
inkább elhasználódott gép-
kocsiállomány állapota való-
színűleg marad, mint ahogy 
az egyre több balesetet oko-
zó bevásárló turisták sajá-
los közlekedési szokásai is. 

Az utakon naponta együtt 
közlekedők egyetlen esélye 
a veszélyközösségben a köl-
csönös egymásra figyelés, il-
letve segítségnyújtás lehet, 
de erre — ahogy magunkat 
ismerem — kevés esélyt lá-
t o k . . . 

(varga) 

Harmadjára térünk vissza 
a pillanatnyilag legkritiku-
sabb helyzetben levő — ta-
nácsi kezelésű — szegedi 
gyógyítóintézményekre. Első 
e témával foglalkozó cik-
künkben látleletet készítet-
tünk az ifjúsági ideggondo-
zóról, a Föltámadás utcai 
körzeti orvosi és fogászati 
rendelő áldatlan körülmé-
nyeiről, a Honvéd téri bőr-
és nemibeteg-gondozó meg-
ingott épületéről, a Mérey 
utcai tüdőgondozó enyésze-
téről, az ifjúsági ideggondo-
zó feladatai ellátásához al-
kalmatlan lakásnyi helyisé-
géről. A második „forduló-
ban" felelevenítettük ismét 
a tényeket, mert reméltük, 
a mihamarabbi hely- és 
helyzetváltoztatást, számít-
va a felszabaduló, megüre-
sedő épületekre és a nagy 
ígéretre, miszerint az egész-
ségügy ezentúl prioritást él-
vez. A harmadszori vissza-
térés oka, hogy egyetlen 
rendelő kivételével, a fel-
említett gondozók sorsa to-
vábbra is megoldatlan, és 
úgy tűnik, a közeli jövőben 
sem rendezhető. 

Kezdjük a kivétellel, a ré-
gi Rókuson lakóknak ked-
vező hírrel. Az IKV — no-
ha nem szerepelt idei ter-
vükben a Föltámadás utcai 
rendelő rendbe tétele — ez 
évben mégis felújítja az 
épületet. Már elkezdték a 
szigetelési, tetőjavítási, csa-
tornázási munkákat. A kór-
ház-rendelőintézetnek, mint 
bérlőnek csak a belső festés 
marad. 

Nem alakulgat ily meg-
nyugtatóan sem a tüdő-, sem 
pedig az ifjúsági ideggondo-
zó ügye. Előbbit letudták 
egy egészségügyi festéssel, 
utóbbit elpasszolták. 

A városi tanács az évti-
zedek óta elhanyagolt, mál-
ladozó tüdőgondozótól öröm-
mel szabadult. Átadta az 
épületet a megyei tanács-
nak. Mindez eddig rendjén 
is lenne, hiszen a gondozót 
az új tulajdonosok — belát-
ható időn belül — felújít-
ják. A hamarosan újjáva-
rázsolandó épülét felső 
szintjéről azonban kiköltöz-
tetik a városi kórház egyr 
szer használatos eszközei-
nek tárolására hivatott rak-

tárát. Amíg a kiköltöztetés 
ideje nem érkezik el, addig 
félmillió forint bérleti díjat 
fizet a kórház a raktárhe-
lyiségért. Persze, hogy ké-
sőbb hol találnak helyet, ho-
vá telepítik át a város kór-
házának egyik raktárát, már 
az új tanácsi vezetés gond-
ja-baja lesz, mint ahogyan 
a bőr- és nemibeteg-gondo-
zó sorsának végleges ren-
dezése is. A Honvéd téri 
épület felújítása ugyanis — 
úgy tűnik — csak időnye-
résre jó, s a felesleges pénz-
kidobás veszélyével fenye-
get. 

Merészkedem ezt állítani 
az Afész-terv vállalati gaz-
dasági munkaközösség, i l-
letve a szegedi tervező kis-
szövetkezet egybehangzó sta-
tikai szakvéleményeinek is-
meretében. Eszerint a má-
sodik szakvéleményt készítő 
tervezőszövetkezet nem ja-
vasolja az épület tetőszerke-
zetének felújítását. Az al-
talaj szerves volta, és más 
egyéb, kedvezőtlen körül-
mények miatt ugyanis az 
épületmozgások — újbóli 
károsodást okozva — a jö-
vőben ismétlődnek, fokozód-
nak. Igy még a tetőszerke-
zet kijavítására, felújítására 
sem indokolt súlyos százez-
reket, netán milliót köl-
teni. A statikai véleményt ki-
állító kisszövetkezet az épü-
let Földvári utcai szárnyá-
nak mielőbbi lebontását tar-
taná kívánatosnak. 

Nem így a városi tanács 
tervosztálya. Továbbra is 
kitartanak amellett, hogy a 
gondozó pincefödémjének, 
tetőszerkezetének megerősí-
tésével, és a cserepek át-
rakásával a hiba és az élet-
veszély elhárítható. A két 
szakvéleményt figyelmen kí-
vül hagyó harmadik a terv-
osztályé. Ez a mérvadó. A 
munkálatok már el is kez-
dődtek. 

Az p e r s z e kérdés, hogy az 
évi 70-80 ezres betegforgal-
mat bonyolító gondozó bir-
ja-e — ha igen, meddig — 
így, toldozva-foldozva. S e b -
ből következően kérdés az 
is: érdemes-e sok százezret 
rákölteni egy rogyadozó, 
százéves épületre? 

(Kalocsai) 

Tegnap délután kaptuk a 
hírt, hogy az MSZP szegedi 
elnöksége ezer röplapot jut-
tatott el a szegedi középisko-
lákba — szolidaritást vállal-
va a március 29-i tüntetés 
résztvevőivel. A diákoknak, 
tanároknak címzett röplap 
szövege szerint; „Veletek va-
gyunk! Értetek is küzdünk! 
Követeljük, hogy a város 
legszélesebb nyilvánossága 
előtt kapjanak választ diák-
jaink és tanáraik a követke-
zőkre; — Miért nem kaptak 
a mai napig kellő segítséget 
siralmas tanterem-gondjaik 
megoldásához? Kik a felelő-
sek a sürgős segítségnyúj-
tás manipulálásában?" 

Ugyancsak az MSZP-től 

származik értesülésünk, hogy 
a megyei területi iroda kö-
szönőlevelet juttatott el 
azoknak, akik segítették vá-
lasztási munkájukat. Mint e 
levél fogalmaz; „Félmillió ál-
lampolgár szavazata mind-
annyiunkat kötelez. A balol-
dali ellenzéki erők (Parla-
menten belül és kivUl) szá-
mottevő, a nemzet sorrá'rt 
felelős pártja lehetünk. Erre 
jogot adott nekünk a nép 
akarata. Ezzel a lehetőséggel 
élni állampolgári kötelessé-
günk. Ezért megújult erővel 
folytassuk tagtoborzó mun-
kánkat; Megyénkben a mint-
egy 15 ezer, pártunkra sza-
vazó állampolgár bő forrása 
ennek." 

NE LEGYEN PLAKATHABORÜ! 

A Szocialista Párt szegedi elnöksége gratulál a szege-
di egyéni választókerületekben megválasztott Király Zol-
tán és Raffay Ernő képviselő uraknak. 

Kérjük a velünk egyetértő állampolgárokat, hogy a 
választások április 8-i, második fordulójában is vegyenek 
részt, és az általuk legfelkészültebbnek tartott, közéleti ta-
pasztalattal rendelkező jelöltre szavazzanak! 

Most arra kérjük a városokban, községekben dolgozó 
szervezeteinket, tagjainkat, támogatóinkat, hogy csatla-
kozzanak a más pártok által kezdeményezett „tavaszi 
nagytakarításhoz"! Már ezen a hét végén is, de különösen 
az április 8-i választások után, a lehető legrövidebb időn 
belül, mindenhonnan távolítsák el a Szocialista Párt vá-
lasztási kampányában felhasznált plakátjait! 

Kérjük tagjainkat, hogy vegyék figyélembe — a sze-
gedi I., II. választókerületét kivéve —, még folyik a vá-
lasztási kampány, és ne háborgassák a még versenyben 
levő politikai erők plakátjait! 

Kövessünk el mindent, hogy mielőbb tiszta legyen kör-
nyezetünk, és méltó módon készülhessünk a közelgő hús-
véti ünnepekre. 

Szocialista Párt területi irodája. Szeged 

Még nem a Springeré... 
Pénteken viharos szerkesz-

tőségi értekezlet után a Bé-
kés Megyéi Népújság dolgo-
zói úgy döntöttek, hogy nem 
fogadják el a budapesti 
Springer Kft. ajánlatát, s ki-
nyilvánították; további tár-
gyalások szükségesek annak 
feltételeiről, milyen módon 
venné át a Springer a Békés 
megyeiek egyetlen napilap-
ját. A szerkesztőség vezetői 
a további fejlesztések és a 
lap politikai függetlensége 
érdekében kerestek nyugati 
érdekeltségű támogatót. A 
Springer átvenné az egész 
szerkesztőséget, a lapot ter-

veik szerint már hétfőtől új 
címen, a Springer lapjaként 
látott volna napvilágot, az 
annak idején a kisgazdák ál-
tal alapított, majd a kommu-
nista párt birtokába került 
napilap. A munkatársaknak 
maguknak kellett volna fel-
mondaniuk, s új munkaszer-
ződést kötött volna velük a 
kft., ebbe azonban nem men-
tek bele a szerkesztőség tag-
jai. 

A Békés Megyei Népújság 
Springer-kézbe jutása ellen 
pénteken már tiltakozott az 
SZDSZ békéscsabai szerve-
zete. 

Önálló Szlovákiát!? 

Lezárták a védtöltést 
Az Atikövizig árvízvédelmi 

osztaga gyakorlatot tart a 
Tisza jobb parti védtöltésén, 
az algyői szivattyútelep fö-
lötti szakaszán. Ezért az at-
kai holtághoz vezető utat 
minden forgalom — a horgá-
szok — elől is lezárták, ott 
senki nem közlekedhet. Ezért 

a mára tervezett, a horgá-
szok által kezdeményezett 
környezetvédelmi nappal 
kapcsolatos, a holtágnál vég-
zendő munkálatok elmarad-
nak. A forgalom szünetelte-
tése, a tájékoztatás szerint, 
április elsején 18 óráig tart. 

Csehszlovákia új elneve-
zése ellen tüntettek több 
ezren pénteken délelőtt a 
szlovák parlament épülete 
előtt. A megmozdulás részt-
vevői Szlovákiát éltették. Az 
önálló szlovák állam kiki-
áltását követelő jelszavak is 
elhangzottak. A tüntetők a 
szlovák házelnökhöz intézett 
petíciót írtak alá, amely fel-* 
szólítja a szlovák parlamen-
tet, hogy kezdjen tárgyalá-
sokat a szlovák nemzet szu-
verenitásának és önállósá-
gának a teljes elismeréséről. 

A csehszlovák szövetségi 
parlament csütörtökön, csak-
nem 12 órás vita után, úgy 
döntött, hogy az ország el-
nevezése „Csehszlovák Szo-
cialista Köztársaság" he-
lyett „Csehszlovák Szövet-
ségi Köztársaság" legyen. 
Az állam nevében a „cseh-
szlovák" szót cseh nyelven 
egybe, szlovákul kötőjellel 
írják, ezzel is hangsúlyozan-
dó a szlovák szuverenitást 


